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Звіт методичної комісії за 2019-2020н.р. 

Методична комісія № 3 «Інформатики та суспільних дисциплін» 

протягом 2019-2020 навчального року працювала у такому складі: 

1. Холодько Ліна Степанівна – викладач спецдисциплін; 

2. Кузьмич Ігор Петрович - викладач суспільних дисциплін; 

3. Марчук Наталія Святославівна – викладач суспільних дисциплін; 

4. Міщак Вікторія Вікторівна – викладач спецдисциплін; 

5. Логвин Олена Степанівна – майстер виробничого навчання; 

6. Глух Дарія Володимирівна - майстер виробничого навчання; 

 

Методична тема, над якою працює комісія:  «Використання 

інноваційних технологій з метою формування в учнів професійно 

спрямованих компетенцій» 

     В 2019-2020 навчальному році було проведено 10 засідань 

методичної комісії. На яких обговорювали  питання планування роботи. 

Теми методичних розробок членів методичної комісії: 

1) Марчук Н.С. – Методична розробка   на тему: «Маркетинг у 

підприємницькій діяльності». 

2) Міщак В.В. –  « Опорний конспект з предмету : «Інформаційні 

технології для груп перукарів». 

3) Логвин О.С. Методична розробка на тему: « Виконання 

технологічних операцій з обробки анімацій ». 

4) Глух Д.В. « Збірник тестових завдань з теми : «Растровий 

графічний редактор Photoshop». 

 

За 2019-2020 навчальний рік було підготовлено та проведено круглі 

столи на теми: 
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1. Круглий стіл на тему: «Адаптація учнів нового набору до 

навчання в умовах ліцею». 

2. Круглий стіл на тему: «Ефективність та результативність 

впровадження інформаційних технологій у навчальний процес ліцею» – 

члени методичної комісії. 

 

На засіданнях методичної комісії розглядалися доповіді: 

1.  «Методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і 

навичках учнів».  Міщак В.В. 

2. «Види навчальної діяльності учнів» -   Марчук Н.С. 

3.  «Протидія булінгу» - Логвин О.С. 

4.  «Інформаційні технології навчання та удосконалення 

ефективності проведення навчальних занять з використанням ПК» - Глух 

Д.В. 

За 2019-2020 навчальний рік було проведено: 

1. Учні групи № 8 взяли участь  у Флешмобі « Завдяки тобі» - 

відповідальні Міщак В.В. Логвин О.С. Глух Д.В. 

2. З 09.12 по 13.12 Кузьмич І.П. провів тиждень права з метою 

дослідження ставлення учнів до своїх обов’язків, а також визначення 

відповідальності та свободи в навчальних групах. 

3. 12.02. був проведений відкритий урок – гра «Хто спритніший?» 

викладачами Міщак В.В, та Глух Д.В. 

4. 27.02 був проведений відкритий урок виробничого навчання на тему: 

«Створення оригіналу – макету буклету» , проводила майстер 

виробничого навчання Логвин О.С. 

Усі члени методичної комісії постійно беруть участь в діяльність 

педагогічних рад, інструктивно-методичних нарад та засіданнях методичної 

комісії.  
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Члени  методичної комісії намагаються відходити від авторитарно-

репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала в 

учнів ініціативність, мобільність, конструктивність, комунікативність.  

На засіданнях відбувається ознайомлення, розгляд та вивчення 

законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи, аналіз 

проведення навчальних та виховних заходів.  

Члени методичної комісії постійно проводять профорієнтаційну 

роботу, а саме: 

 Розміщують профорієнтаційну інформацію в соціальних 

мережах; 

 Розміщують роздруковані оголошення на зупинках громадського 

транспорту та на дошках оголошень; 

 Проводиться профорієнтаційна робота згідно графіка ( Логвин 

О.С. школи с. Хутір, с. Ст.Кривин, с. Крупець, м. Славута зОШ 

№№ 1, 3; 

 До профорієнтаційної роботи також залучені випускники 

попередніх років; 

 

Роботу методичної комісії можна вважати задовільною. 

 


